
TASKI balimat 6500 
Samojezdna zamiatarka o dużej szerokości pracy 
do usuwania luźnych zanieczyszczeń z zasilaniem 
bateryjnym (baterie żelowe)

• opatentowany mechanizm dwu szczotek walcowych (TRS) zapewnia do-
skonałe rezultaty zamiatania na różnych rodzajach podłóg;

• niezrównana wydajność – samojezdna maszyna z dużą szerokością pra-
cy i dużym pojemnikiem na zanieczyszczenia;

• elastyczność zastosowania  - wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz;
• prosta obsługa i konserwacja;

Mechanizm dwu szczotek walcowych (TRS)
Opatentowany mechanizm dwu szczotek walcowych (TRS - Twin Roller Sy-
stem) zapewnia doskonałe rezultaty zamiatania na różnych rodzajach powie-
rzchni płaskich. 2 szczotki walcowe pracujące w przeciwnych kierunkach prze-
noszą zanieczyszczenia z pierwszej szczotki na drugą i dalej transportują je do 
tyłu, do pojemnika. Miotła boczna wysunięta z prawej strony zamiatarki wspo-
maga pracę szczotek walcowych, zbiera zanieczyszczenia z krawędzi / zaka-
marków i przenosi je w zasięg szczotek walcowych, zapewniając doskonałe re-
zultaty zamiatania już po jednym przejściu.

 

Wysoka wydajność pracy
Połączenie miotły bocznej i dużej szerokości zamiatania (900 mm) z super du-
żym pojemnikiem na zabrudzenia (90 litrów) zapewnia maksymalną wydajność 
zamiatarki. Jest to idealne urządzenie do szybkiego zamiatania bardzo dużych, 
płaskich powierzchni. Dodatkowo, opcja założenia drugiej miotły bocznej zwię-
kszy szerokość pracy zamiatarki do 110 cm, podnosząc tym samym jeszcze 
bardziej wydajność pracy.

TASKI balimat 6500 to wygodna w użyciu samojezdna zamiatarka przeznaczo-
na do usuwania luźnych zabrudzeń z twardych, płaskich powierzchni wewnątrz, 
jak i na zewnątrz budynków, z zasilaniem bateryjnym. Urządzenie w standar-
dzie wyposażone jest w: baterie żelowe, prostownik zewnętrzny, mechanizm 
dwu szczotek walcowych, jedną miotłę boczną, światło ostrzegawcze, hamulec 
postojowy, płaski filtr harmonijkowy klasy M, elektryczny otrząsacz filtra.

Wszechstronność zastosowania
TASKI balimat 6500 to samojezdna zamiatarka przeznaczona do usuwania lu-
źnych zabrudzeń z twardych, płaskich powierzchni wewnątrz jak i na zewnątrz 
budynków. Wewnątrz pomieszczeń urządzenie można stosować na podłogach 
twardych i podłogach miękkich (tekstylnych). Dla podłóg tekstylnych należy za-
poznać się z zaleceniami producenta wykładziny, a w przypadku możliwości 
zastosowania maszyny samojezdnej konieczne jest dostosowanie wysokości 
szczotek walcowych do wysokości włosia. Maszynę należy używać tylko na su-
chych powierzchniach. Zasilanie bateryjne i mechanizm szczotek sprawiają, że 
proces zamiatania jest prosty i nie wymaga dużego wysiłku fizycznego od ope-
ratora. 



TASKI balimat 6500
Samojezdna zamiatarka o dużej szerokości pracy do usuwania luźnych zanieczy-
szczeń z zasilaniem bateryjnym (baterie żelowe)

Maszyna z zestawem akcesoriów niezbędnych do pracy  

7524917  TASKI balimat 6500 RTU  - 
urządzenie gotowe do pracy (maszyna z prostownikiem zewnętrznym, 4 bateriami żelowymi , 
2 szczotkami walcowymi, 1 miotłą boczną

Akcesoria dodatkowe, możliwe do zastosowania
7524916  Prostownik zewnętrzny 24 V, 25 A żel (GiV)
7514962  Bateria żelowa 6V, 180 Ah/5

7524914  Szczotka walcowa TASKI balimat 6500 

 Parametry techniczne 
Wydajność teoretyczna                              

Szerokość zamiatania (pracy) z jedną miotłą
Szerokość zamiatania (pracy) z dwoma miotłami
Szerokość szczotki głównej
Wielkość pojemnika na zanieczyszczenia
Waga z bateriami 
Waga bez baterii
Pojemność baterii

6500 m²/h

900 mm 
1100 mm
700 mm
90 L
350 kg
220 kg
6V, 180 Ah/5

Prędkość pracy
Promień skrętu
Maksymalne nachylenie
Poziom hałasu
Wymiary (dłu. x wys. x szer.)

Klasa wodoszczelności

 
Certyfikaty

do 6 km/h
1.2 m
maks. 20%
70 dB(A)
142 x 90 x 114 cm 

IXP3
deklaracje zgodności CE

   

Prosta obsługa i konserwacja
Miotłę boczną oraz szczotki walcowe można w prosty i szybki sposób zdemontować, oczyścić i zamocować ponownie, bez ko-
nieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Czytelny panel sterujący w prosty i przejrzysty sposób pozwala kontrolować wszystkie 
funkcje maszyny. Pojemnik na zanieczyszczenia umieszczony z tyłu zamiatarki, z łatwością wysuwa się, opróżnia i ponownie 
montuje na maszynie. Samojezdna wersja urządzenia zapewnia komfort i ergonomię pracy nawet przez wiele godzin użytkowa-
nia. Wszystkie te cechy pozwalają na szybkie wdrożenie nowych operatorów i na dłuższą pracę bez przestojów. 

Okres gwarancji 12 miesięcy
Czas pracy baterii do 3,5 h

7524913  Miotła boczna TASKI balimat 6500
7524908  Dodatkowa miotła boczna kompletna 
7524915  Zestaw: naklejka "10 km/h", 2 reflektory, 
                kierunkowskazy
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